
Biedrības “SATEKA” sadarbībā ar  

biedrību “Kurzemes NVO centrs” organizētā 

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENA 

“IEPAZĪSTI KURZEMES SABIEDRISKĀS 

ORGANIZĀCIJAS!” 

Dienas kārtība 

09.09.2021. 

~06:30 Izbraukšana no Gulbenes 

12:30 – 13:30 Biedrība “Mūsu ligzda” – Raina Boguža, Ezere, Saldus novads 

Piesaistot dažādus resursus, uzlabo vidi un spēcina vietējos cilvēkus Lietuvas 

pierobežas pagastos. 

14.00 – 14:40 Pusdienas  

14.40 – 15:40 Biedrība “Mūsu vārds”, Elīna Kiršteine, Inta Kaugere un citi, Kalni, Saldus 

novads 

Tiecas būt vieds ciems, veidojot aktīvu kopienu, domā kā pagastu radīt 

ģimenēm draudzīgu un kā izmantot pamestu bērnudārza ēku.  

16:30 – 17:30 Biedrība “Airītes stacija”, Pēteris Stumburs, Airītes stacija, Saldus novads 

Ģimene, kura uztur un radījusi sabiedrībai pieejamu industriālā mantojuma 

objektu un caur aktivitātēm uzlabo kaimiņu attiecības un vietējo kultūras dzīvi. 

18:00 – 19:00 Biedrība “Snēpelei”, Raivis un Ginta Jasinski, Snēpele, Kuldīgas novads 

Jauni cilvēki pārcēlušies uz dzīvi laukos un palīdz nodrošināt lielāko daļu 

kultūras dzīves pagastā. 

19:00 -20:00 Vakariņas 

10.09.2021. 

10:00 – 12:00 Biedrība “Kurzemes kultūras mantojuma centrs “Kūrava””, Ina Celitāne, 

Kuldīga  

Veido ikgadējo Kurzemes stāstnieku festivālu "Ziv zup", ar kūraviešiem var 

sadziedāt un sadejot, kā arī viņus var angažēt uz tradicionālām svinībām.  

12:00 – 12:30 Demokrātijas kvartāls, Kuldīga 

Telpa aktīviem cilvēkiem un nejaušām sarunām. 
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12:30 – 13:00 Biedrība “Kurzemes NVO centrs”, Elīna Futraka un Maija Jankovska, 

Kuldīga 

Pilsoniskās sabiedrības zināšanu uzkrājēji un dalītāji, aktīvu iedzīvotāju un 

organizāciju izglītotāji un tīklotāji. 

13:00 – 14:00 Pusdienas 

14:00 – 14:30 Nodibinājums “Mamma mammai fonds”, Bonija Lasmane, Kuldīga 

Mantu maiņa, palīdzība krīzes situācijās, zīdīšanas konsultācijas un Facebook 

grupa, kurā tiek veicināta savstarpējā atbalsta kustība. 

14:30 – 15:00 Biedrība “Kuldīgas Senioru skola”, Ruta Orlova, Kuldīga 

Otrā pašu veidotā (ne pašvaldības) senioru skola Latvijā, divu gadu laikā 

izaugusi ar vairāk kā 200 “studentiem”. 

pēc 21:00 Atgriešanās Gulbenē  

Pieredzes apmaiņas brauciens norisinās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā 

veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas 

fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pieredzes 

apmaiņas brauciena programmu atbild biedrība “SATEKA”.  

 

 

 


